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CONCEPÇÃO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

A educação é permanente não porque certa linha ideológica ou 
certa posição política ou certo interesse econômico o exijam. A 
educação é permanente na razão, de um lado, da finitude do ser 
humano, de outro da consciência que ele tem sua finitude 
(FREIRE, 1997, p.20) 

 

 

A Educação de Jovens e Adultos se evidencia pela diversidade, pluralidade e 

singularidade do perfil de seus estudantes. No município de Diadema encontramos 

nas salas de aula trabalhadores, desempregados, jovens, adultos, idosos, donas de 

casa, arrimos de família, pessoas com diferenças culturais e com trajetórias de vida 

que se diferem, que em algum momento da vida tiveram o direito à educação 

negado e agora procuram retomar seus estudos. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (BRASIL, 1996), em seu artigo 37, estabelece que: 

 

A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 
tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos 
fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento 
para a educação e a aprendizagem ao longo da vida (Redação 
dada pela Lei nº 13.632, de 2018). 

 

Para esses sujeitos, a escola passa a ser não só um espaço de construção de 

conhecimentos, mas também de possibilidades, de sociabilidade e de transformação 

social.  

A escola se torna um território de aprendizagem, em que os estudantes 

trazem diferentes realidades e saberes, e ao professor cabe respeitar e propiciar a 

significação e ressignificação desses saberes. Para tanto, faz-se necessário pensar 

em um currículo coerente e flexível com as realidades ali contidas. Trazendo a 

reflexão sobre a prática educativa, indagações de maneira coletiva e dialógica. 
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A complexidade e heterogeneidade dos estudantes da EJA implicam 

diretamente na organização dos tempos e espaços educativos, tornando-se mais um 

desafio a ser pensado e superado, e assim promover uma educação que garanta as 

premissas da EJA, uma educação que seja reparadora, equalizadora e qualificadora. 

Conflitos e contradições revelam-se na e da convivência entre jovens e 

adultos. Porém, vale ressaltar que é o direito à educação e o direito à aprendizagem 

que devem ser garantidos e, para tanto, devemos considerar os perfis de estudantes 

e suas trajetórias, e não menos importante, os motivos que os levaram a essa 

modalidade de ensino. A diferença quanto à faixa etária dos estudantes trazem 

consigo necessidades e expectativas variadas, assim, revelando diferentes 

potencialidades que devem ser consideradas e garantidas no processo de 

aprendizagem. 

Para compreendermos a especificidade da EJA e, a singular condição do 

educando jovem e adulto, é imprescindível ter a escuta como princípio no processo 

ensino/aprendizagem, para assim, aprender a falar com ele, e não para ele, 

estabelecendo diálogos.  

Escutar o educando jovem e adulto é, nas palavras de Freire, [...] “ter a 

disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do 

outro, ao gesto do outro, às diferenças do outro” (1996a, p. 135). 

 

É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica 
e gera criticidade. Nutre-se do amor, de humanidade, de 
esperança, de fé, de confiança. Por isso, somente o diálogo 
comunica. E quando os dois polos do diálogo se ligam assim, com 
amor, com esperança, com fé no próximo, se fazem críticos na 
procura de algo e se produz uma relação de “empatia” entre 
ambos. Só ali há comunicação. O diálogo é, portanto, o caminho 
indispensável, não somente nas questões vitais para nossa ordem 
política, mas em todos os sentidos da existência (FREIRE, 1979, 
p. 93). 
 
 

Retomar os estudos para os sujeitos da educação de jovens e adultos torna-

se uma escolha que envolve as famílias, muitas vezes os patrões, as condições de 

acesso e as distâncias entre a casa e a escola, as possibilidades de custear os 

estudos e o transporte e, muitas vezes, trata-se de um processo contínuo de idas e 
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vindas, de ingressos e desistências. Ir a escola, para um jovem ou adulto, é um 

desafio, motivado por diferentes projetos de vida.  

Portanto, mesmo tendo vivenciado diferentes contextos e apresentarem 

diferentes histórias de vida, esses sujeitos partilham de um mesmo ideal: 

escolheram retomar seus estudos com pretensões de construir uma nova história e 

ampliar suas possibilidades de planejar seu futuro, tendo a educação como aliada na 

busca de novas conquistas pessoais, profissionais e sociais. 
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